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RINGKASAN 
 
Lahan kering merupakan potensi yang besar untuk 

dimanfaatkan sebagai lahan pertanian di Indonesia. Areal lahan kering di 

Indonesia mencapai 52,4 juta ha yang tersebar di pulau Jawa dan Bali 

(7,1 juta ha), Sumatera (14,8 juta ha), Kalimantan (7,4 juta ha), Sulawesi 

(5,1 juta ha), Maluku dan Nusa Tenggara (6,2 juta ha), serta Papua 

(11.8 juta ha). Untuk memanfaatkan potensi yang ada, perlu dilakukan 

pengolahan tanah yang merupakan awal dari kegiatan pada budidaya 

pertanian. Kegiatan pengolahan tanah ini perlu diupayakan secara 

efektif dan efisien,karena akan mempengaruhi kualitas pengolahan 

tanah, waktu kerja pengolahan tanah, dan produksi hasil pertaniannya, 

sehingga diharapkan potensi lahan kering yang besar dapat 

dimanfaatkan secara maksimal 

Perlakuan ini digunakan untuk mengetahui besarnya kapasitas 

kerja dan efisiensi pada pengerjaan traktor roda 4 tipe John Deere 

6110B di dua tipe ini pengolahan tanah dengan satu kali pengulangan 

yang masing-masing dengan menggunakan transmisi kecepatan dua 

hingga transmisi enam. Metode rancangan percobaan yang di gunakan 

dalam penelitian ini ialah menggunakan analisa deskriptif dengan satu 

perlakuan yaitu pengolahan tanah pola tepi pada lahan petani dengan 

masing-masing tiga kali pengulangan. 
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 Hasil penelitian menunjuakan bahwa Pengolahan tanah dengan 

menggunkan bajak piring sangat berpengaruh terhadap pengolahan 

tanah dan kualitas tanah. Hal ini dapat dilihat dari cara mengolah tanah 

dengan baik sehingga tekstur tanah akan dapat di Tanami dengan baik. 

Dengan pengolahan tanah dalam menggunakan traktor pada kecepatan 

2 sampai 3 memiliki kapasitas lapang efektif, kapasitas kerja dan 

efisiensi yang lebih baik dari pada menggunakan kecepatan 4 sampai 6. 

 
Kata kunci : Lahan, Traktor John Deree, Bajak Piring (disk Plow) 
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ISYA AL HANIF . NIM 0911020052. Test implemen Plow Plates ( disk 
plow ) To PengolahanTanah By Using Tractors John deere Type 
6110B With Power 117 or 2100 HP . 
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SUMMARY 
 
Dry land is a great potential to be used as agricultural land in 

Indonesia. The area of dry land in Indonesia reached 52.4 million ha 

spread across Java and Bali (7.1 million ha), Sumatra (14.8 million ha), 

Kalimantan (7.4 million ha), Sulawesi (5.1 million ha), Maluku and Nusa 

Tenggara (6.2 million ha), as well as Papua (11.8 million ha). To take 

advantage of the existing potential, needs to be done tillage which is the 

beginning of activities on agricultural cultivation. This ground processing 

activities should be pursued effectively and efficiently, as it will affect the 

quality of soil tillage, soil tillage work time, and the production of 

agricultural products, so expect a big potential dry land can be fully 

utilized 

This treatment is used to determine the amount of working 

capacity and efficiency of the workmanship 4-wheel-type tractors John 

Deere 6110B in these two types of tillage with one repetition each using 

two transmission speeds of up to six transmissions. Experimental design 

method that is used in this research is descriptive analysis with a 

treatment that tillage pattern on the edge of land each farmer with three 

repetitions. 

The results showed that soil processing by using a plow plate 

very influential on tillage and soil quality . It can be seen from the way 
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cultivate the land properly so that the texture of the soil will be able in the 

Tanami well . By tilling the tractor at a speed of 2 to 3 has an effective 

field capacity , working capacity and better efficiency than using a speed 

of 4 to 6 . 

 

Keywords: Land, Tractor John Deree, Plow platter (disk Plow) 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lahan kering merupakan potensi yang besar untuk 

dimanfaatkan sebagai lahan pertanian di Indonesia. Areal lahan kering di 

Indonesia mencapai 52,4 juta ha yang tersebar di pulau Jawa dan Bali 

(7,1 juta ha), Sumatera (14,8 juta ha), Kalimantan (7,4 juta ha), Sulawesi 

(5,1 juta ha), Maluku dan Nusa Tenggara (6,2 juta ha), serta Papua 

(11.8 juta ha). Untuk memanfaatkan potensi yang ada, perlu dilakukan 

pengolahan tanah yang merupakan awal dari kegiatan pada budidaya 

pertanian. Kegiatan pengolahan tanah ini perlu diupayakan secara 

efektif dan efisien,karena akan mempengaruhi kualitas pengolahan 

tanah, waktu kerja pengolahan tanah, dan produksi hasil pertaniannya, 

sehingga diharapkan potensi lahan kering yang besar dapat 

dimanfaatkan secara maksimal (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 

1998).  

Lahan kering biasanya dimanfaatkan untuk tanaman 

hortikultura, karena tanaman hortikultura tidak memerlukan air yang 

melimpah saat pembudi dayaannya. Pembudidayaan tanaman 

hortikultura seperti jagung, sayuran, dan tanaman hias sangat perlu 

dilakukan karena potensi lahan kering yang melimpah, sebagai bahan 

makanan yang penting, dan sebagai tanaman hias sehingga berpotensi 

sebagai komoditas ekspor. 

Di Indonesia, budidaya tanaman hortikultura masih banyak 

dilakukan secara konvensional dengan menggunakan tenaga manusia 

(manual). Oleh karena itu penggunaan mesin-mesin pengolahan tanah 

merupakan hal yang sangat penting untuk peningkatan produksi, hal ini 
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disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para petani terhadap 

perkembangan teknologi sehingga membuat lebih mengutamakan 

pengolahan tanah secara manual. Pengolahan tanah biasanya 

digunakan alat dengan tenaga tarik hewan atau dengan menggunakan 

tenaga traktor. Penggunaan tenaga traktor akan meningkatkan hasil 

yang didapatkan pada pengolahan akan lebih baik dibandngkan dengan 

menggunakan hewan (Haerani, 2001) 

Menurut Daywin dkk, (1999) tujuan utama dari penggunaan 

mesin-mesin dibidang pertanian adalah untuk meningkatkan 

produktivitas kerja petani dan mengubah pekerjaan berat menjadi lebih 

ringan. Kegiatan pengolahan tanah pada lahan kering untuk tanaman 

hortikultura merupakan kegiatan yang cukup berat, kegiatan ini 

memerlukan waktu dan tenaga serta biaya yang cukup besar. 

Mekanisasi pertanian dapat meningkatkan kualitas hasil produksi., 

Dari beberapa masalah yang ada diatas maka perlu dilakukan 

pengujian traktor roda 4 dengan menggunakan bajak piring (disk plow) 

dengan beberapa pola pengolahan tanah untuk mengetahui efisiensinya, 

sehingga diharapkan menghasilkan alternatif pola pengolahan tanah 

yang terbaik untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi 

para petani sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan petani 

dan mengurangi biaya produksi serta dapat meningkatkan kesejahteraan 

petani.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari berbagai masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh kinerja implemen bajak piring (disk plow) pada 

pengolahan tanah dengan menggunakan traktor roda 4 merek John 

Deere Tipe 6110b dengan tenaga 117 atau 2100 Hp? 

2. Bagaimana kualitas tanah setelah dilakukan pengolahan tanah 

menggunakan traktor roda 4 merek John Deere merek 6110b 

dengan tenaga 117/2100 Hp dan implemen bajak piring (disk plow)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu: 

1. Menguji kinerja implemen bajak piring (disk plow) pengolahan tanah 

yang sesuai menggunakan traktor roda 4 tipe John Deere Tipe 

6110b dengan 117/2100 Hp. 

2. Mengukur kualitas tanah setelah dilakukan pengolahan tanah 

menggunakan traktor roda 4 merek John Deere 6110b dengan daya 

117/2100 Hp dan implemen bajak piring (disk plow). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi dan 

alternatif dalam pengolah tanah dengan menggunakan traktor roda 4 

dengan menggunakan bajak piring (disk plow), sehingga dapat 

membantu petani dalam meningkatkan kualitas hasil produksi, 

produktivitas tenaga kerja, dan pendapatan, serta mengurangi biaya 

produksi. 
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1.5 Batasan Masalah 

Pelaksanaan penelitian ini dibatasi pada beberapa hal antara 

lain: 

1. Pengolahan tanah dilakukan menggunakan traktor John Deere Tipe 

6110b dengan 117/2100 HP. 

2. Kegiatan pengolahan tanah ini perlu diupayakan secara efektif dan 

efisiensi mengingat semua akan mempengaruhi kuatlitas 

pengolahan tanah, waktu dan biaya dalam pengerjaan pengolahan 

tanah tersebut 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanah dan Jenis-jenis Tanah 

Tanah adalah bagian yang terdapat pada kerak bumi yang 

tersusun atas mineral dan bahan organik.Tanah merupakan salah satu 

penunjang yang membantu kehidupan semua makhluk hidup yang ada 

di bumi.Tanah sangat mendukung terhadap kehidupan yang 

menyediakan hara dan air bumi. Selain itu, tanah juga merupakan 

tempat hidup berbagai mikroorganisme yang ada di bumi dan juga 

merupakan tempat berpijak bagi sebagian makhluk hidup yang ada di 

darat. Dari segi Klimatologi, tanah memegang peran penting sebagai 

penyimpanan air dan mencegah terjadinya erosi. Meskipun tanah sendiri 

sering terjadi erosi. 

Tanah adalah lapisan permukaan tanah yang secara fisik 

berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran 

penompang tegak tumbuhnya tanaman dan menyuplai kebutuhan air 

dan udara, kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau 

nutrisi (senyawa organik dan anorganik sederhana dan unsur-unsur 

esensial seperti: N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Fe, Mn, B, Cl); dan secara 

biologi berfungsi sebagai habitat biota (organisme) yang berpartisipasi 

aktif dalam penyediaan hara tersebut dan zat-zat aditif (pemacu tumbuh, 

proteksi) bagi tanaman, yang ketiganya secara integral mampu 

menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomas dan produksi 

baik tanaman pangan, tanaman obat-obatan, industri perkebunan, 

maupun kehutanan (Darmawidjaja, 1961). 

Tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan yang dibantu 

oleh organisme membentuk tekstur unik yang menutupi permukaan 
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bumi. Proses pembentukan tanah ini akan membentuk lapisan-lapisan 

yang menutupi seluruh permukaan bumi. Lapisan-lapisan yang terbentuk 

memiliki tekstur yang berbeda dan setiap lapisan juga akan 

mencerminkan proses-proses fisika, kimia dan biologi yang telah terjadi 

selama proses pembentukannya. Hans Jenny(1899-1992), seorang 

pakar tanah asal Swiss yang bekerja di Amerika Serikat, menyebutkan 

bahwa tanah terbentuk dari bahan induk yang telah mengalami 

modifikasi/pelapukan akibat dinamika faktor iklim, organisme(termasuk 

manusia), dan relief permukaan bumi (topografi) seiring dengan 

berjalannyawaktu. Berdasarkan dinamika kelima faktor tersebut 

terbentuklah berbagai jenis tanah dan dapat dilakukan klasifikasi tanah. 

Struktur tanah merupakan karakteristik fisik tanah yang 

terbentuk dari komposisi antara agregat (butir) tanah dan ruang 

antaragregat. Tanah tersusun dari tiga fase: fase padatan, fase cair, dan 

fase gas. Fasa cair dan gas mengisi ruang antaragregat.Struktur tanah 

tergantung dari imbangan ketiga faktor penyusun ini. Ruang 

antaragregat disebut sebagai porus (jamak pori). Struktur tanah baik 

bagi perakaran apabila pori berukuran besar (makropori) terisi udara dan 

pori berukuran kecil (mikropori) terisi air. Tanah yang gembur (sarang) 

memiliki agregat yang cukup besar dengan makropori dan mikropori 

yang seimbang.Tanah menjadi semakin liat apabila berlebihan lempung 

sehingga kekurangan makropori.  Tubuh tanah terbentuk dari campuran 

bahan organik dan mineral. Tanah non-organik atau tanah mineral 

terbentuk dari batuan sehingga iamengandung mineral. Sebaliknya, 

tanah organik terbentuk dari pemadatan terhadap bahan organik yang 

terdegradasi (Darmawidjaja, 1961). 
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Tanah organik mempunyai warna yang gelap (hitam) dan 

merupakan pembentuk utama dari lahan gambut. Tanah organik ini akan 

terus mengalami proses panjang selama ratusan tahun untuk menjadi 

batu bara. Tanah organik cenderung memiliki kesamaan tinggi karena 

mengandung beberapa asam organik hasil dekomposisi berbagai bahan 

organik.Tanah ini biasanya memiliki kandungan mineral yang rendah. 

Pasokan mineral yang bisa didapat oleh tanah organik yaitu berasal dari 

aliran air atau dekomposisi jaringan makhluk hidup. Tanah organik dapat 

ditanami karena memiliki sifat fisik gembur sehingga mampu 

menyiapkan cukup air. Namun karena memiliki kesamaan yang tinggi 

sebagian besar tanaman yang menggunakan media tanah ini tidak bisa 

tumbuh secara maksimal. Tanah non-organik didominasi oleh mineral. 

Mineral ini membentuk partikel pembentuk tanah. Tekstur tanah 

demikian ditentukan oleh komposisi tiga partikel pembentuk tanah pasir, 

lanau (debu), dan lempung (Darmawidjaja, 1961). 

Dari segi warna, tanah memiliki variasi warna yang sangat 

beragam mulai dari tanah hitam kelam, coklat, merah bata, jingga, 

kuning hingga putih. Selain itu tanah juga memiliki perbedaan warna 

yang sangat kontras pada setiap lapisnya sebagai akibat proses kimia. 

Tanah yang memiliki warna gelap merupakan ciri yang biasanya 

menandakan bahwa tanah tersebut mengandung bahan organik yang 

sangat tinggi. Warna gelap juga dapat di sebabkan oleh kehadiran 

mangan, belerang dan nitrogen. Warna tanah kemerahan atau 

kekuningan biasanya disebabkan kandungan besi teroksidasi yang 

tinggi, warna yang berbeda terjadi karena pengaruh kondisi proses kimia 

pembentukannya (Darmawidjaja, 1961). 
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Jenis-jenis tanah yang terdapat di Indonesia bermacam-macam 

dan dijelaskan dalam subbab berikut. 

2.1.1 Organosol atau Tanah Gambut  

Jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik seperti dari 

hutan rawa atau rumput rawa, dengan ciri dan sifat: tidak terjadi 

deferensiasi horizon secara jelas, ketebalan lebih dari 0,5 meter, warna 

coklat hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak berstruktur, 

konsistensi tidak lekat-agak lekat, kandungan organik lebih dari 30% 

untuk tanah tekstur lempung dan lebih dari 20% untuk tanah tekstur 

pasir, umumnya bersifat sangat asam (pH 4,0), kandungan unsur hara 

rendah. 

1. Tanah Humus  

a. Proses terbentuknya: dari hasil pembusukan bahan-bahan 

organik. 

b. Ciri-ciri: warna kehitanaman, mudah basah, mengandung bahan 

organik, sangat subur. 

c. Pemanfaatannya: sebagai lahan pertanian 

d. Persebarannya: Lampung, Jawa Tengah bagian selatan, 

Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara. 

 

Gambar 2.1 Tanah Humus 
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2. Tanah Gambut 

a. Proses terbentuknya: hasil dari pembusukan tumbuhan/bahan 

organik di daerah yang selalu tergenang air (rawa-rawa) 

b. Ciri-ciri: bersifat sangat asam, unsur hara rendah sehingga tidak 

subur 

c. Pemanfaatannya: untuk pertanian pasang surut 

d. Persebaran: Pantai timur sumatera, Kalimantan, Sulawesi, 

Halmahera, seram, Papua, Pantai Selatan 

 

Gambar 2.2 Tanah Gambut 

 

2.1.2 Tanah Vulkanis 

Tanah vulkanis adalah tanah yang terbentuk dari lapukan materi 

letusan gunung berapi yang subur mengandung zat hara yang tinggi. 

Jenis tanah vulkanik dapat di jumpai di sekitar lereng gunung berapai. 

Berikut ini ada 3 macam tanah vulkanis, antara lain sebagai berikut: 

1. Tanah Andosol 

a. Proses terbentuknya: dari abu vulkanis yang telah mengalami 

proses pelapukan 

b. Ciri-ciri: warna kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi, dan 

sangat subur 

c.    Pemanfaatannya: sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan 

pinus atau cemara 
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d. Pesebaran: Sumatra, Jawa, bali, Lombok, Halmahera, Nusa 

Tenggara Barat, dan Sulawesi 

 

Gambar 2.3 Tanah Andosol 

 

2. Tanah Regosol 

a. Proses terbentuknya: dari endapan abu vulkanis baru yang 

memiliki butiran kasar 

b. Ciri-ciri: butiran kasar, berwarna kelabu hingga kuning dan kadar 

bahan organik rendah 

c. Pemanfaatannya: untuk pertanian padi, palawija, tebu dan 

kelapa 

d. Persebaran: di lereng gunung berapi, pantai dan bukit pasir 

yang meliputi Sumatra, jawa, Nusa tenggara 

 

3. Tanah Aluvial (Tanah Endapan) 

a. Proses terbentuknya: tanah hasil eropsi (lumpur dan pasir halus) 

di daerah-daerah dataran rendah 

b. Ciri-ciri: warna kelabu dan peka terhadap erosi 
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c. Pemanfaatannya: sebagai lahan pertanian sawah dan palawija 

d. Persebarannya: Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua 

bagian selatan 

 

2.1.3 Tanah Litosol (Tanah Berbatu-batu) 

Tanah mineral tanpa atau sedikit perkembangan profil, batuan 

induknya batuan beku atau batuan sedimen keras, kedalaman tanah 

dangkal (< 30 cm) bahkan kadang-kadang merupakan singkapan batuan 

induk (outerop). Tekstur tanah beranekaragam, dan pada umumnya 

berpasir, umumnya tidak berstruktur, terdapat kandungan batu, kerikil 

dan kesuburannya bervariasi.Tanah litosol dapat dijumpai pada segala 

iklim, umumnya di topografi berbukit, pegunungan, lereng miring sampai 

curam (Das, 1993). 

 

2.2 Kadar Air Tanah 

Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan yang 

dapat dinyatakan berdasarkan berat basah (wet basis) atau berdasarkan 

basis kering (dry basis). Jadi yang dimaksud dengan kadar air tanah 

adalah jumlah air yang bila dipanaskan dengan oven yang bersuhu 

105
o
C hingga diperoleh berat tanah kering yang tetap (Das, 1993). 

Persentase berdasarkan berat, kadar air tanah dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut (Das, 1993):   

 

 =  −    %...................................................................(1) 
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dimana: 

KA = Kadar air tanah (%) 

Wa = Berat tanah sebelum dikeringkan (g) 

Wk = Berat tanah setelah dikeringkan (g) 

 

2.3. Pengolahan Tanah 

Tanah merupakan suatu sistem yang dinamis, tersusun dari 

empat bahan utama yaitu bahan mineral, bahan organik, air dan udara. 

Bahan-bahan penyusun tanah tersebut berbeda komposisinya untuk 

setiap jenis tanah, kadar air dan perlakuan terhadap tanah. Sebagai 

suatu sistem yang dinamis, tanah dapat berubah keadaannya dari waktu 

ke waktu, sesuai sifat-sifatnya yang meliputi sifat fisik, kimia, dan sifat 

mekanis, serta keadaan lingkungan yang keseluruhannya menentukan 

produktifitas tanah. Pada tanah pertanian, sifat mekanis tanah yang 

terpenting adalah reaksi tanah terhadap gaya-gaya yang bekerja pada 

tanah, dimana salah satu bentuknya yang dapat diamati adalah 

perubahan tingkat kepadatan tanah (Yuswar, 2004). 

Pengolahan tanah adalah semua pekerjaan pendahuluan 

sebelum tanam untuk membuat tanah dalam keadaan sebaik-baiknya 

guna pertumbuhan perakaran sampai pada keadaan siap ditanami. 

Pengolahan tanah adalah semua pekerjaan pendahuluan sebelum 

proses penanaman. Tujuan utama dari pengolahan tanah adalah 

menciptakan kondisi tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman 

dengan usaha yang seminimum mungkin. Sebagai awal kegiatan 

budidaya pertanian sebelum kegiatan lainnya dilakukan, kegiatan ini 

perlu diupayakan secara efektif dan efisien, oleh karena menyangkut 

kualitas hasil dan ketepatan waktu pengolahan tanah (Mundjono, 1989). 
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Pengolahan tanah umumnya masih didominasi oleh 

penggunaan cangkul (secara manual) oleh tenaga manusia dan alat 

bajak yang ditarik oleh tenaga ternak. Penggunaan tenaga manusia dan 

tenaga ternak akan mengakibatkan produksi pertanian rendah dan 

waktu yang lama bila dibandingkan dengan penggunaan tenaga 

mekanis seperti traktor terutama sebagai sumbertenaga penarik bajak 

dan alat pertanian lainnya. Penggunaan traktor sebagai sumber tenaga 

dalam pengolahan tanah, diharapkan dapat mengurangi waktu dan 

biaya yang diperlukan untuk proses pengolahan tanah, kapasitas kerja 

menjadi lebih tinggi dan pendapatan petani bertambah, sehingga dapat 

dilaksanakan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi yang sempurna 

(Mundjono, 1989). 

Kecepatan dalam pengolahan tanah merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kapasitas kerja efektif yang dapat dicapai 

dalam pengolahan tanah. Kapasitas kerja efektif adalah faktor yang 

menentukan besarnya biayapenggunaan alat persatuan luas. 

Pengolahan tanah merupakan bagian proses terberat dari keseluruhan 

proses budidaya, dimana proses ini mengkonsumsi energi sekitar 

sepertiga dari keseluruhan energi yang dibutuhkan dalam proses 

budidaya pertanian. Cara pengolahan tanah akan berpengaruh terhadap 

hasil pengolahan dan konsumsi energinya. Beberapa hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa masalah pengolahan tanah merupakan masalah 

yang penting untuk mendapatkan produksi pertanian yang optimal. 

Kondisi tanah yang baik adalah salah satu faktor berhasilnya produksi 

tanaman dan untuk mencapai kondisi tanah yang baik diperlukan 

pengolahan tanah dengan alat dan mesin pertanian (Mundjono, 1989). 
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Kegiatan pengolahan tanah dapat dibedakan menjadi 

pengolahan tanah I (Primary tillage) dan pengolahan tanah II (Secondary 

tillage). Kegiatan pengolahan tanah pertama secara sederhana 

bertujuan membongkar tanah menjadi bongkahan-bongkahan agar 

mampu menangkap udara, air dan sinar matahari, guna proses 

pelapukan sehingga tanah menjadi matang, bebas dari tanaman gulma 

dan siap untuk masuk ke pengolahan tanah kedua yang bertujuan 

menghancurkan dan mencampur bongkah tanah yang telah matang 

secara mesra (proses penghancuran dan pembusukan) agar menjadi 

media tumbuh tanaman yang baik (Kuipers dan Kowenhopn, 1983). 

Kuipers  dan Kowenhopn (1983) menyatakan bahwa tujuan 

pengolahan tanah sebagai berikut: 

1. Menciptakan struktur tanah yang dibutuhkan untuk persemaian atau 

tempat tumbuh benih. Tanah yang padat diolah sampai gembur, 

sehingga mempercepat infiltrasi air, berkemampuan baik menahan 

hujan, memperbaiki aerasi dan memudahkan perkembangan akar. 

2. Meningkatkan kecepatan infitrasi tanah sehingga menurunkan run 

off dan mengurangi bahaya erosi. 

3. Menghambat atau mematikan tumbuhan pengganggu. 

4. Membenamkan tumbuh-tumbuhan atau sampah-sampah yang ada 

di atas permukaan tanah ke dalam tanah sehingga menambah 

kesuburan tanah. 

5. Membunuh serangga, larva atau telur-telur serangga melalui 

perubahan tempat tinggal dan terik matahari. 

6. Menyiapkan lahan sebagai media tumbuh tanaman yang baik. 

Secara umum, tujuan mekanisasi pertanian adalah (Kuipers dan 

Kowenhopn, 1983): 
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1. Mengurangi kejerihan kerja dan meningkatkan efisiensi tenaga 

manusia 

2. Mengurangi kerusakan produksi pertanian 

3. Menurunkan ongkos produksi 

4. Menjamin kenaikan kualitas dan kuantitas produksi 

5. Meningkatkan taraf hidup petani 

6. Memungkinkan pertumbuhan ekonomi subsistem (tipe pertanian 

kebutuhan keluarga) menjadi tipe pertanian komersil (comercial 

farming) 

Proses yang terjadi pada pengolahan tanah dengan bajak dapat 

diasumsikan terdiri dari beberapa bagian proses. Untuk alat ini, proses 

yang terjadi terdiri dari proses intake, main flow dan output. Proses 

intake merupakan proses dimana suatu bagian/lapisan tanah dipisahkan 

dari bagian utamanya. Proses main flow adalah proses yang terjadi 

selama tanah bergerak sepanjang bagian alat (plough-body). Proses 

output mencakup perubahan yang terjadi setelah irisan tanah terlepas 

dari alat (Kuipers dan Kowenhopn, 1983). 

 

2.4. Bajak piring (Disk Plow) 

Piringan dari bajak ini diikat pada batang penarik melalui 

bantalan (bearing), sehingga pada saat beroperasi ditarik oleh traktor 

maka piringannya dapat berputar. Dengan berputarnya piringan, maka 

diharapkan dapat mengurangi gesekan dan tahanan tanah (draft) yang 

terjadi. Piringan bajak dapat berada disamping rangka atau berada di 

bawah rangka. 

Bagian-bagian dari bajak piring antara lain: 
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a. Penggeruk (scraper) berguna untuk membersihkan tanah yang 

lengket pada piringan dan membantu dalam pembalikan potongan 

tanah 

b. Bantalan (bearing) 

c. Kerangka (beam) 

d. Piring (disk) 

e. Roda alur penstabil (furrowwheel) 

f. Roda dukung (landwheel) 

 

Gambar 2.4 Bagian-bagian bajak piring 

 

Hasil dari bajak piring dapat di lihat pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Hasil Pembajakan dengan Menggunakan bajak piring 

 

Setiap piringan dari bajak piringan biasanya di lengkapi dengan 

pengeruk (scraper) yang berguna untuk membersihkan tanah yang 

lengket pada piringan, juga membantu dalam pembalikan tanah. Untuk 

menahan tekanan samping yang terjadi saat bajak memotong tanah, 

bajak piring dilengkapi dengan roda alur belakang (rear furrow wheel) 

(Djoyowasito, 2002). 

Ada beberapa keuntungan dan kelemahan menggunakan bajak 

piring antara lain: 

1. Keuntungan menggunakan bajak piring antara lain: 

 Dapat bekerja ditanah keras dan kering 

 Dapat untuk tanah-tanah yang lengket 

 Dapat untuk tanah-tanah yang berbatu 

 Dapat untuk tanah-tanah berakar 

 Dapat untuk tanah-tanah yang memerlukan pekerjaan yang 

dalam 

2. Kelemahan menggunakan bajak piring antara lain: 

 Tidak dapat menutup tanaman/rumput yang telah terpotong 

 Bekas pembajakan tidak dapat betul-betul rata 

 Hasil pengolahan tanahnya masih berupa bongkahan-

bongkahan 
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Ada tiga jenis bajak piring yang di tarik dengan traktor yaitu: 

1. Tipe tarik (Trailing) 

Tipe tarik dapat di bagi lagi atas biasa (regular) dan satu arah 

(oneway). Regular trailing disk plow ditarik di belakang traktor. Alat ini 

dilengkapi dengan roda yaitu 2 buah roda alur (furrow wheel) dan satu 

buah rodalahan (land wheel). Kedua roda alur (furrow wheel), berperan 

untuk menstabilkan jalannya bajak. Pada tanah-tanah berat 

digunakan heavy way disk plow untuk mendapatkan pengolahan yang 

dalam. One way disk plow adalah piring bajak yang di susun dalam satu 

gang melalui suatu poros. Jarak antara piringan adalah 8 sampai 10 inci. 

Jumlah piringan dapat beragam dari 2 sampai 35 buah dengan ukuran 

diameter piring dari 20 sampai 26 inci.  

2. Tipe Hubungan Langsung (Direct-Connected) 

Tipe hubungan langsung atau disebut juga semi mounted disk 

plow di bagian depannya dapat diangkat menggunakan sistem hidrolik 

traktor sehingga memudahkan alat sewaktu berputar. Alat ini dapat 

berputar pada areal yang sempit dan juga dapat mundur. 

3. Tipe Diangkat Sepenuhnya (Integral Mounted) 

Tipe diangkat sepenuhnya ditarik dibelakang traktor dipasang 

pada tiga titik gandeng dan keseluruhannya dapat diangkat 

menggunakan sistem hidrolik traktor, sehingga sangat mudah dalam 

transportasi. Tipe one way disk plow yang kecil dapat juga 

termasuk Integral mounted, bila dapat diangkat keseluruhannya dengan 

hidrolik traktor. 
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2.5. Kapasitas Kerja Pengolah Tanah 

Kapasitas kerja suatu alat didefinisikan sebagai suatu 

kemampuan kerja suatu alat ataumesin memberikan hasil (hektar, 

kilogram, liter) per satuan waktu. Jadi kapasitas kerja pengolahan tanah 

adalah berapa hektar kemampuan suatu alat dalam mengolah tanah per 

satuan waktu, sehingga satuannya adalah hektar per jam atau jam per 

hektar atau hektar per jam per HP traktor (Suastawa dkk, 2000). 

Kapasitas kerja suatu alat pengolahan tanah dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain: 

 

2.5.1. Ukuran dan Bentuk Petakan 

Ukuran dan atau bentuk petakan sangat mempengaruhi efisiensi 

kerja dari pengolahan tanah yang dilakukan dengan tenaga tarik hewan 

ataupun dengan traktor, namun pada pencangkulan pengaruhnya tidak 

begitu besar. Ukuran petakan yang sempitakan mempersulit beloknya 

hewan penarik atau traktor, sehingga efisiensi kerja dan kapasitas 

kerjanya rendah (Das, 1993). 

 

2.5.2. Topografi Wilayah 

Keadaan topografi wilayah meliputi keadaan permukaan tanah 

dalam wilayah secara keseluruhan, misalnya keadaan permukaan 

wilayah tersebut datar atau berbukit atau bergelombang. Keadaan ini 

diukur dengan tingkat kemiringan dari permukaan tanah yang dinyatakan 

dalam (%). Kemiringan yang baik untuk penggunaan tenaga hewan dan 

traktor dalam pengolahan tanah adalah sampai 3% (relatif datar). 

Kemiringan tanah yang lebih dari 3% yang masih bisa dikerjakan traktor 

adalah 3 sampai 8% dimana pengolahan tanahnya dilakukan dengan 
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mengikuti garis ketinggian (contour farming system). Bagi daerah yang 

berbukit-bukit dimana bentuk petakan yang tidak teratur dan luasnya 

yang kecil, maka cangkul sangat cocok untuk daerah ini. Pola terakhir ini 

disebut dengan sistem penterasan, dimana sawah-sawah berbentuk 

teras-teras yang mengikuti garis ketinggian. Bentuk petakan teratur akan 

memudahkan pekerjaan pengolahan tanah sehingga efisiensinya akan 

lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak teratur (Das,1993). 

 

2.5.3. Keadaan Traktor 

Keadaan traktor juga akan dipengaruhi kapasitas kerja 

pengolahan tanah. Keadaan traktor disini berarti apakah traktor masih 

baru atau sudah lama. Jadi menyangkut umur ekonomi traktor itu 

sendiri. Traktor yang sudah lama dipakai berarti umur ekonominya 

sudah habis atau malah sudah terlewatkan, sehingga sudah banyak 

bagian traktor yang sudah aus sehingga sering timbul kerusakan. 

Kerusakan-kerusakan akan menyangkut masalah waktu, tenaga serta 

biaya, sehingga pekerjaan tidak akan efisien lagi (Das,1993). 

 

2.5.4. Keadaan Vegetasi 

Keadaan vegetasi permukaan tanah yang diolah juga dapat 

mempengaruhi efektivitas kerja dari bajak atau garu yang 

digunakan.Tumbuhan semak atau alang-alang memungkinkan 

kemacetan akibat penggumpalan pada alat karena tertarik atau tidak 

terpotong. Pengolahan tanah pada alang-alang atau bersemak akan 

lebih efektif bila digunakan bajak piringan atau garu piring, karena bajak 

atau garu ini memiliki konstruksi yang berupa piringan dan dapat 

berputar sehingga kecil kemungkinan untuk macet (Das,1993). 



 
 

28 
 

 

2.5.5. Keadaan Tanah 

Keadaan tanah meliputi sifat-sifat fisik tanah, yaitu keadaan 

basah (sawah), kering, berlempung, liat atau keras. Keadaan ini 

menentukan jenis alat dan tenaga penarik yang digunakan. Disamping 

itu juga mempengaruhi kapasitas kerja dari pengolahan tanah. Tanah 

yang basah memberikan tahanan tanah terhadap tenaga penarik relatif 

lebih rendah dibanding dengan tanah kering, akan tetapi pada tanah 

basah (sawah) memungkinkan terjadi slip yang lebih tinggi dibandingkan 

pada tanah kering. 

Penggunaan traktor pada tanah sawah dan tanah kering 

biasanya digunakan roda besi tambahan pada kedua rodanya agar 

dapat memperkecil slip roda yang terjadi. IRRI (International Rice 

Research Institute) Filipina, telah mengembangkan traktor dengan kedua 

rodanya terbuat dari besi yang terdiri dari lempeng-lempeng besi yang 

khusus dirancang untuk pengolahan tanah sawah. Demikian juga traktor 

4 roda, bila digunakan pada tanah sawah kedua roda belakangnya 

dipasang roda besi tambahan guna memperkecil slip rodanya. Bajak 

piring atau garu piring lebih efektif bekerja pada tanah kering dibanding 

pada tanah basah, sedangkan bajak singkal lebih efektif bila digunakan 

pada tanah yang basah, agak liat dibanding pada tanah kering (Das, 

1993). 

 

2.5.6. Tingkat Keterampilan Operator 

Operator yang berpengalaman dan terampil akan memberikan 

hasil kerja dan efisiensi kerja yang lebih baik dibanding operator yang 

belum terampil dan belum berpengalaman. Oleh karena itu dalam 
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penggunaan traktor untuk pengolahan tanah, perlu terlebih dahulu 

memberikan latihan terampil kepada operator yang menjalankannya. 

Usaha ini untuk memberikan hasil pekerjaan yang lebih efisien dan lebih 

efektif (Das,1993). 

 

2.5.7. Pola pengolahan tanah 

Pola pengolahan tanah erat hubungannya dengan waktu yang 

hilang karena belokan selama pengolahan tanah. Pola pengolahan 

harus dipilih dengan tujuan untuk memperkecil sebanyak mungkin 

pengangkatan alat, karena pada waktu diangkat alat itu tidak 

bekerja.Oleh karena itu harus diusahakan bajak atau garu tetap bekerja 

selama waktu operasi di lapangan. Makin banyak pengangkatan alat 

pada waktu belok, makin rendah efisiensi kerjanya. Pola pengolahan 

tanah yang banyak dikenal dan dilakukan adalah pola spiral, pola tepi, 

pola tengah dan pola alfa. Pola spiral yang paling banyak digunakan 

karena pembajakan dilakukan terus menerus tanpa pengangkatan alat 

(Das,1993). 

 

2.6. Efisiensi Pengolahan Tanah 

Efisiensi suatu traktor tergantung dari kapasitas lapang teoritis 

dan kapasitas lapang efektif. Karena efisiensi merupakan perbandingan 

antara kapasitas lapang efektif dengan kapasitas lapang teoritis yang 

dinyatakan dalam bentuk (%). Rumus yang digunakan untuk mengetahui 

efisiensi pengolahan tanah adalah sesuai persamaan 4 berikut (Yuswar, 

2004). =     %.......................................................(2) 
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dimana: 

KLE = kapasitas lapang efektif  

KLT = kapasitas lapang teoritis  

Pada saat mengolah tanah menggunakan traktor dan alat bajak 

maka akan diperoleh tanah terolah dengan luas tertentu dan selesai 

ditempuh dalam waktu tertentu, sehingga kemampuan kerja lapang 

mengolah tanah tersebut, atau yang dapat dinyatakan dalam satuan luas 

tanah terolah persatuan waktu. Semakin luas tanah yang diselesaikan 

dalam waktu yang semakin singkat maka dikatakan bahwa pekerjaan 

mengolah tanah tersebut mempunyai efisiensi tanah yang tinggi 

(Yuswar, 2004). 

 

2.7. Perpindahan Tanah 

Sifat fisik material material yang berada di permukaan bumi ini 

sangat beraneka ragam, baik jenis, bentuk dan lain sebagainya. Oleh 

karenanya alat yang dapat dipergunakan untuk bidang memindahkan 

pun beraneka ragam juga. Yang dimaksud dengan material dalam 

bidang perpindahan tanah (earth moving), meliputi tanah, batuan, 

vegetasi (pohon, semak belukar, dan alang-alang) dimana kesemuanya 

mempunyai karakteristik dan sifat fiksi masing-masing yang berpengaruh 

besar terhadap alat berat terutama dalam hal: 

a. Menentukan jenis alat yang akan dinakan dan taksiran produksi atau 

kapasitas produksinya 

b. Perhitungan volume pekerjaan 

c. Kemampuan kerja alat pada kondisi material yang ada (Das, 1993) 

Dengan demikian, mutlak diperlukan kesesuaian alat dengan 

kondisi material. Jika tidak, akan menimbulkan kesulitan berupa tidak 
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efisiensinya alat yang otomatis akan menimbulkan kerugian karena 

banyaknya “loss time”. Beberapa sifat fisik material yang penting untuk 

diperhatikan dalam pekerjaan tanah adalah sebagai berikut (Das,1993): 

a. Pengembangan Material 

b. Berat Material 

c. Bentuk Material 

d. Kekerasan Material 

e. Daya Dukung Tanah 

 

2.7.1. Pengembangan Material 

Yang dimaksud dengan pengembangan material adalah 

perubahan penambahan atau pengurangan volume material (tanah) 

yang diganggu dari bentuk aslinya. Dari faktor tersebut bentuk material 

di bagi dalam tiga keadaan seperti di tunjukan pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Keadaan Material dalam Earth Moving 

(Mandang dan Nishimura, 1991) 

 

1. Keadaan Asli (Bank Condition) 

Keadaan material yang masih alami dan belum mengalami 

gangguan teknologi disebut keadaan asli (bank). Dalam keadaan seperti 

ini butiran-butiran yang dikandungnya masih terkonsolidasi dengan baik. 

Ukuran tanah demikian biasanya dinyatakan dalam ukuran alam atau 
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bank measure yaitu Bank Cubic Meter (BCM) yang digunakan sebagai 

dasar perhitungan jumlah pemindahan tanah. 

2. Keadaan Gembur (Loose Condition) 

Yaitu keadaan material (tanah) setelah diadakan pengerjaan 

(disturb), tanah demikian misalnya terdapat di depan dozer blade, di atas 

truk, di dalam bucket dan sebagainya. Material yang tergali dari tempat 

asalnya akan mengalami perubahan volume (mengembang). Hal ini 

akan disebabkan adanya penambahan rongga udara di antara butiran-

butiran tanah. Dengan demikian volumenya menjadi lebih besar. Ukuran 

volume tanah dalam keadaan lepas biasanya dinyatakan dalam loose 

measure = Loose Cubic Meter (LCM) yang besarnya sama dengan BCM 

+% swell x BCM, yang mana faktor “swell” ini tergantung dari jenis 

tanah. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa LCM mempunyai nilai 

yang lebih besar dari BCM. 

3. Keadaan Padat (Compact Condition) 

Keadaan padat adalah keadaan tanah setelah kembali disertai 

usaha pemadatan. Keadaan ini akan dialami oleh material yang 

mengalami proses pemadatan (penempatan). Perubahan volume terjadi 

karena adanya penyusutan rongga udara di antara pertikel-partikel tanah 

tersebut. Dengan demikian volumenya berkurang, sedangkan beratnya 

tetap.Volume tanah setelah diadakan pemadatan, mungkin lebih besar 

atau mungkin juga lebih kecil dari volume dalam keadaan bank, hal ini 

tergantung dari usaha pemadatan yang di lakukan. Ukuran volume tanah 

dalam keadaan padat biasanya dinyatakan dalam compact measure = 

Compact Cubic Meter (CCM). Sebagai gambaran berikut ini disajikan 

tabel mengenai faktor kembang tanah: 
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Tabel 2.1 Swelling Factor 

Jenis tanah Swell ( % BM) 

Pasir 

Tanah Permukaan ( top soil) 

Tanah Biasa 

Lempung (clay) 

Batu 

5 – 10 

10 - 25 

20 - 45 

30 – 60 

50 - 60 

 

Perlu diketahui bahwa angka-angka yang tertera pada Tabel 2.1 

di atas tidak pasti, tergantung dari berbagai faktor yang dijumpai secara 

di lapang. Selain itu, perlu diketahui faktor yang dapat berpengaruh 

terhadap produktivitas alat berat yaitu berat material, bentuk material, 

kekerasan, dan daya ikan (cohesitivity). Sebagai contoh untuk tabel di 

atas adalah sebagai berikut : 

 

Tanah biasa pada keadaan asli (Bank)  : 1 m³ 

Swell 20% - 45%    : 0,2 – 0,45 m³ 

Volume dalam keadaan lepas  : 1,2 – 1,45 m³ 

Dalam perhitungan produksi, material yang didorong dengan 

blade, yang dimuat dengan bucket atau vessel, kemudian dihampar 

adalah dalam kondisi gembur. Untuk menghitung volume tanah yang 

telah diganggu dari bentuk aslinya, dengan melakukan penggalian 

material tersebut, atau melakukan pemadatan dari material yang sudah 

gembur ke padat, perlu dikalikan dengan suatu faktor yang disebut 

“faktor konversi” yang dapat di baca dengan mudah pada Tabel 2.2 

berikut: 
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Tabel 2.2 Faktor Konversi Tanah/Material 

Jenis Material 
Kondisi 

awal 

Perubahan Kondsi 

berikutnya 

Kondisi 

Asli 

Kondisi 

Gembur 

Kondisi 

Padat 

Sand Tanah Berasir 

(A) 1,00 1,11 0,99 

(B) 0,90 1,00 0,80 

(C) 1,05 1,17 1,00 

Sand Clay / Tanah Biasa 

(A) 1,00 1,25 0,90 

(B) 0,80 1,00 0,72 

(C) 1,1 1,39 1,00 

Clay / Tanah Liat 

(A) 1,00 1,25 0,90 

(B) 0,70 1,00 0,63 

(C) 1,11 1,39 1,00 

Gravelly Soil/ tanah 

berkerikil 

(A) 1,00 1,18 1,08 

(B) 0,85 1,00 0,91 

(C) 0,93 1,09 1,00 

Grovea / Krikil 

(A) 1,00 1,13 1,29 

(B) 0,88 1,00 0,91 

(C) 0,97 1,10 1,00 

Kerikil Besar dan Padat 

(A) 1,00 1,42 1,03 

(B) 0,70 1,00 0,91 

(C) 0,77 1,10 1,00 

Pecahan Batu Kapur, Batu 

Pasir, Cadas Lunak, Sirtu 

(A) 1,00 1,65 1,22 

(B) 0,59 1,00 0,74 
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(C) 0,76 1,35 1,00 

Pecahan Granit, Basalt, 

Cadas Keras, dan lainnya, 

(A) 1,00 1,70 1,31 

(B) 0,59 1,00 0,77 

(C) 0,76 1,30 1,00 

Pecahan Cadas,  Broken 

Rock 

(A) 1,00 1,75 1,40 

(B) 0,57 1,00 0,80 

(C) 0,71 1,24 1,00 

Ledakan Batu Cadas, 

Kapur Keras 

(A) 1,00 1,80 1,30 

(B) 0,56 1,00 0,72 

(C) 0,77 1,38 1,00 

      

Keterangan  : (A) : Asli 

(B) : Gembur (loose) 

(C) : Padat (compact) 

Disamping itu dikenal juga pula cara perhitungan volume dari 

berbagai keadaan tanah sebagai berikut: 

a. Pengembangan (swelling), dapat dihitung dengan rumus:  =   −   %..............................................................(3) 

 

dimana : 

Sw  : Swell = % Pengembangan 

B    : Berat Jenis tanah keadaan asli 

L    : Berat jenis tanah keadaan pada 

b. Penyusutan (shrinkage), dapat dihitung dengan rumus: ℎ =  −   %.....................................................(4) 
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dimana: 

Sw : Swell = % pengembangan 

Sh : Shringkage = % penyusutan 

B : Berat jenis tanah keadaan asli 

L : Berat jenis tanah keadaan lepas 

C : Berat jenis tanah keadaan padat 

Cara lain adalah dengan menggunakan Load Factor (LF) yaitu 

persentase pengurangan density material dalam keadaan asli menjadi 

lepas. Load Factor ditentukan sebagai berikut: =    ℎ   ℎ  

 =  ℎℎ …………………………………………………….(5) 

 

Volume Tanah Asli = LF x Volume Tanah Lepas, dengan demikian 

(Mandang dan Nishimura, 1991): =  ( − )   % 

=  −   % 

=  −   %............................................................................(6) 

 

2.7.2. Berat Material 

Berat adalah sifat yang dimiliki oleh setiap material. Kemampuan 

suatu alat berat untuk melakukan pekerjaan seperti mendorong, 

mengangkat, mengangkut dan lain-lain, akan dipengaruhi oleh berat 
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material tersebut. Berat material ini akan berpengaruh terhadap volume 

yang di angkut atau di dorong, dalam hubungannya dengan Draw Bar 

Pull (DBP) atau Tenaga Tarik yang tersedia alat bersangkutan. Pada 

sebuah dump truck mengangkut tenaga dengan berat 1,5 t/m³, alat 

dapat bekerja dengan baik. Tetapi pada saat mengangkat tanah seberat 

1,8 t/m³, ternyata alat pengangkut mengalami beban berat sehingga unit 

terlihat berat menggelincirkan rodanya. Berat material ini dihitung dalam 

satuan berat (kg, ton, lb), yang mana biasanya dihitung dalam keadaan 

asli atau dalam keadaan lepas (Mandang dan Nishimura, 1991). 

 

2.7.3. Bentuk Material 

Faktor ini harus dipahami karena akan berpengaruh terhadap 

banyak sedikitnya material tersebut dapat menempati suatu ruangan 

tertentu. Mengingat material yang kondisi butirannya seragam, 

kemungkinan besar isinya dapat sama (senilai) dengan volume ruang 

yang ditempatinya. Sedangkan material yang berbongkah-bongkah akan 

lebih kecil dari nilai volume ruang yang ditempatinya. Oleh karena itu, 

pada material jenis ini akan berbentuk rongga-rongga udara yang 

memakan sebagai isi ruangan. Ukuran butir ini akan berpengaruh 

terhadap pengisian bucket, misalnya pada pengisian munjung (heaped) 

dan rongga-rongga tanah dalam bucket (Mandang dan Nishimura, 

1991). 

 

2.7.4. Kohesivitas (Daya Ikat) Material 

Yang dimaksud dengan kohevisitas material adalah daya lekat 

atau kemampuan saling mengikat di antara butir-butir material itu sendiri, 

sifat ini jelas berpengaruh terhadap alat, misalnya pengaruhnya 
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terhadap spillagefactor (faktor pengisian). Material dengan kohesivitas 

tinggi akan mudah menggunung, dengan demikian apabila material ini 

berada pada suatu tempat akan munjung (Mandang dan Nishimura, 

1991). 

 

2.7.5. Kekerasan Material 

Material yang keras akan sukar dikoyak atau digali oleh alat 

berat. Hal ini akan menurunkan produktivitas alat. Material yang 

umumnya tergolong keras adalah bebatuan. Batuan dalam pengertian 

earth moving terbagi menjadi tigabatuan dasar, yaitu (Mandang dan 

Nishimura, 1991): 

a. Batuan Beku :  sifat keras, padat, pejal, dan kokoh. 

b. Batuan Sidimen  : merupakan perlapisan dari yang lunak 

sampai yang keras. 

c. Batuan Meramorf : umumnya pelapisan dari yang keras, padat 

dan tidak teratur. 

 

2.7.6. Daya Dukung Tanah 

Daya dukung tanah didefinisikan sebagai kemampuan tanah 

untuk mendukung alat yang berada di atasnya. Jika suatu alat di atas 

tanah, maka alat tersebut akan memberikan ground pressure, 

sedangkan perlawanan yang diberikan oleh tanah adalah “daya dukung”. 

Jika ground preassure alat lebih besar dari daya dukung tanah, maka 

alat tersebut akan terbenam. Demikian pula sebaliknya, alat akan 

berada dalam keadaan aman untuk dioperasikan jika ground pressure 

lebih kecil dari daya dukung tanah yang mana alat tersebut berada. Hal 

ini perlu dicermati oleh setiap pelaksana di lapang untuk menghindari 
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loose atau kerugian yang akan diderita oleh perusahaan (Mandang dan 

Nishimura, 1991). 

 

2.8. Slip (Slip page) 

Intensitas slip merupakan pengurangan kecepatan maju traktor 

karena beban operasi pada kondisi lapang. Slip roda yang terjadi pada 

roda traksi traktor dapat diketahui dari pengurangan kecepatan traktor 

pada saat operasi dengan beban dibandingkan dengan kecepatan 

teoritis. Slip roda traktor merupakan salah satu faktor pembatas bagi 

pengoperasian traktor-traktor pertanian. Slip akan selalu terjadi pada 

traktorbaik pada saat menarik beban maupun saat tidak menarik beban 

(Liljedahl dkk, 1989). 

Slip terjadi bila roda meneruskan gaya-gaya pada permukaan 

alas, pengukuran slip agak rumit akibat pengecilan jari-jari ban efektif 

statis maupun dinamis. Meningkatkan slip roda dapat menambah 

kemampuan traksi, gaya tarik traktor masih dapat ditambah dengan 

menaikkan slip hingga 30%, tetapi slip yang optimum pada operasi 

traktor adalah 10-17% (Wanders, 1978). 

Slip roda traksi merupakan selisih antara jarak tempuh traktor 

saat dikenai beban dengan jarak tempuh traktor tanpa beban pada 

putaran roda penggerak yang sama (Wanders, 1978). 

Untuk menghitung slip roda pada persamaan berikut ini adalah 

(Suastawa dkk,2000) 

 = −  %...........................................................................(7) 

dimana : 

St  = slip roda traksi (%) 
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Sb = Jarak tempuh traktor diberi pembebanan dalam 5putaran roda 

(m) 

So = jarak tempuh traktor tanpa beban dalam 5 putaran roda (m) 

Besarnya slip dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut 

(Sembiring dkk, 1990): 

a. Beban pada roda traksi  

b. Jenis, ukuran, dan kondisi roda traksi 

c. Jenis dan kondisi tanah/landasan traksi  

Slip pada roda dapat diperkecil dengan memperhatikan faktor-

faktor sebagai berikut: 

a. Diameter roda  

b. Lebar roda  

c. Bentuk lempengan tapak 

d. Sudut lempengan tapak terhadapat garis singgung roda dan sumbu 

roda 

e. Jarak antara lempengan (Anonim, 1980). 

 

Penurunan tenaga yang dibutuhkan untuk mengatasi slip akan 

menaikkan tenaga tarik traktor. Perbedaan kecepatan dan transmisi 

yang digunakan juga dapat memberikan pengaruh pada slip. Efisiensi 

tenaga tarik yang tertinggi dalam pengolahan tanah adalah pada tingkat 

slip antara 15-25%. Pada tanah liat yang basah, tenaga terbesar untuk 

menarik mungkin dicapai pada slip sekitar 35% (Sembiring dkk, 1990). 

Tanah basah atau becek slip dapat terjadi sampai 60% dan 

hanya menghasilkan tanah sekitar 10-20%. Hal ini berarti banyak tenaga 

yang hilang untuk mengatasi tahanan gelinding dan slip roda serta hasil 

yang didapat berupa proses pelumpuran oleh roda. Dalam penggunaan 
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traktor pada tanah liat basah atau lumpur, harus diperhatikan luas kotak 

permukaan roda dengan tanah untuk menaikkan tarikan. Kelengketan 

tanah pada sirip dari roda besi adalah salah satu hal yang dapat 

menyebabkan tingginya slip. Jika kelengketan tanah pada sirip sangat 

banyak akan menimbulkan roda besi ini ditutupi tanah, sehingga gaya 

angkat yang akan dihasilakan akan kecil dan menyebabkan tingginya 

slip roda (Sembiring dkk, 1990). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitaan 

3.1.1 Waktu 

Penelitian ini di laksanakan pada bulan Oktober – November 

2014 

 

3.1.2 Tempat 

Penelitian tersebut yang dilaksanakan bertempat di desa 

Sumberlumbu Kec. Ngancar - Kediri 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Traktor roda 4 

Digunakan sebagai alat yang digunakan untuk mengangkut 

implement  bajak piring (disk plow). 

2. Bajak Piring (disk plow)  

Digunakan untuk memotong tanah. 

3. Meteran 

Digunakan untuk mengukur jarak tanah yang akan di bajak. 

4. Stop Watch 

Digunakan untuk mengukur waktu pada watktu traktor jalan. 

5. Patok 

Digunakan untuk pembatas dari titik satu ke titik yang lainnya. 

6. Alat Tulis 
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Digunakan untuk menulis data hasil dari pembajakan. 

7. Tachometer  

Digunakan untuk mengukur laju kecepatan pada traktor. 

8.  Ukur 

Digunakan untuk mengukur kandungan zat cair. 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Lahan  

Digunakan untuk tempat pengujian traktor. Deskripsi dari lahan 

tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: 

a. Jenis Tanah berpasir 

b. Sebelum diolah lahan tersebut di Tanami oleh Tebu 

c. Kondisi cuaca pada lahan panas 

d. Ukuran lahan 300  

2. Solar  

Digunakan utuk bahan bakar pada alat traktor. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Persiapan Penelitian 

Kegiatan penelitian ini meliputi observasi lahan yang akan diolah 

atau yang akan di jadikan tempat untuk penelitian, penyediaan dan 

pengecekan alat dan bahan, menyusun matriks kerja, konsultasi kepada 

teknisi dan pengarahan terhadap metode pengoprasian traktor roda 

empat tersebut. Selain itu, untuk menambah informasi dalam 

pelaksanaannya yang dilaksanakan dalam studi pustaka. 
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3.3.2 Pelaksanaan 

Uji kinerja traktor roda 4 (empat) dengan menggunakan bajak 

piring (disk plow) yang dilakukan di lahan dengan tahap sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan dan mengolah tanah dengan traktor roda 4 dengan 

menggunakan bajak piring (disk plow). 

2. Melakukan resum parameter kinerja. 

a. Lebar Kerja (cm) 

Untuk mengetaui lebar kerja yang dilakukan pengukuran 

pada implement bajak piring dan olahan tanah setelah diolah 

dengan menggunakan traktor roda empat. 

b. Kecepatan Maju (km/jam) 

Untuk mengetahui kecepatan laju traktor yang di ketahui dari 

beberapa waktu yang di tempuh oleh traktor dalam jarak tempuh 30 

meter dengan 5 kali ulangan. 

c. Efisiensi Lapang (%) 

Persamaan yang dipakai untuk menghitung efisiensi lapang 

pada pengolahan tanah adalah sebagai berikut: 

 

 Kapasitas Lapang efektif 

Kapasitas Lapang Efektif adalah kemampuan kerja 

lapang rata – rata yang efektif dari suatu alat dan mesin 

pengolahan tanah untuk menyelesaikan pekerjaan yang 

didasarkan atas waktu total. Secara empiris kapasitas lapang 

efektif pengolahan tanah dapat ditunjukan sebgai berikut 

 = ……………………………………………………………..(8) 
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dimana: 

KLE     =Kapasitas Lapang efektif (Ha/jam) 

 A = Lebar Kerja (m) 

T = Kecepatan Kerja (Km/jam) 

 

 Kapasitas Lapang Teoritis 

Kapasitas lapang teoritis adalah kemampuan kerja 

suatu alat atau mesin pengolahan tanah untuk menyelesaikan 

pekerjaan mengolah suatu bidang tanah apabila alat/mesin 

tersebut memenuhi fungsinya seratus persen dari seluruh waktu 

yang tersedia dengan kecepatan maju dan lebar olah seratus 

persen juga. Secara empiris kapasitas lapang teoritis 

pengolahan tanah dapat ditunjukkan sebagai berikut: 

 = ,  � …………………………………………………(9) 

 Dimana: 

 KLT  = kapasitas lapang teoritis, ha/jam  

 Vt     = kecepatan maju teoritis, m/detik  

 Vt    = Va / (1-S)  

 Va   = kecepatan maju aktual, m/detik  

 S     = slip roda penggerak, % 

0.36 = faktor koreksi m2 /detik ke ha/jam ( 1 m2 /detik 

= 0.36   ha/jam)  

 Lt    = lebar olah teoritis, m 
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 Efisiensi Lapang 

Efisiensi suatu traktor tergantung dari kapasitas lapang 

teoritis dan kapasitas lapang efektif. Karena efisiensi merupakan 

perbandingan antara kapasitas lapang efektif dengan kapasitas 

lapang teoritis yang dinyatakan dalam bentuk (%). Persamaan 

yang digunakan untuk mengetahui efisiensi pengolahan tanah 

adalah sebagai berikut (Mundjono, 1989): 

 

= x 100%.......................................................................(10) 

 dimana: 

    = Efisiensi kerja (%) 

 KLE  = Kapasitas Lapang Efektif (Ha/jam) 

KLT  = Kapasitas Lapang Teoritis (Ha/jam)  

d. Pengukuran Slip Roda Traksi Traktor (%) 

Slip adalah suatu kondisi dimana traktor mengalami 

pergerakan perputaran roda berulang-ulang pada satu titik lokasi 

dengan tingkat kelicinan tertentu. Slip akan membuat traktor sukar 

untuk melaju, kemampuan laju berkurang, jarak tempuh lebih sedikit, 

dan waktu pembajakan menjadi lebih lama.Rumus Slip adalah 

sebagai berikut: 

S= 
−   %............................................................(11) 

dimana: 

S   = Slip roda penggerak (%) �   = Jarak tempuh saat pengolahan tanah (dalam sepuluh putaran 

roda), (m) 
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�   = jarak tempuh teoritis (dalam sepuluh putaran roda) (m) 

 

e. Konsumsi Bahan Bakar 

Pengukuran bahan bakar dilakukan dengan cara mengisi 

penuh tangki bahan bakar pada traktor sebelum digunakan untuk 

setiap pengolahan tanah. Kemudian setelah selesai pengolahan 

tanah tangki bahan bakar diisi kembali sampai penuh seperti awal, 

yang mana jumlah bahan bakar yang ditambahkan tersebut ditakar 

dalam gelas ukur untuk mengetahui jumlah bahan bakar yang 

diperlukan pada setiap olahan. Pemakaian bahan bakar dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

KBB=VBB / T………………………………………………….(12) 

KLB=KBB / KLE……………………………………………….(13) 

dimana : 

KBB   =  konsumsi bahan bakar (Liter/jam) 

VBB   =  volume bahan bakar yang dikonsumsi selama operasi (L) 

KLB =  konsumsi bahan bakar per satuan luas tanah terolah (L/ha) 

T=waktu lapang total (jam) 

 

3. Melakukan analisis dan pengolahan data hasil uji kerja pengolahan 

tanah. 

4. Skema uji traktor roda 4 dengan bajak piring dengan melakukan 

pola jari-jari lingkaran putar dan jari-jari luas areal putar dan traktor 

roda 4. 
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Gambar 3.1 Jari-Jari Lingkaran Putar dan Jari-Jari Luas Areal Putar 

Traktor Roda Empat 

 

3.4 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui besarnya kapasitas 

kerja dan efisiensi pada pengerjaan traktor roda 4 tipe John Deere 

6110B dengan pengolahan tanah satu kali pengulangan yang masing-

masing dengan menggunakan transmisi kecepatan dua hingga transmisi 

enam. 

Metode rancangan percobaan yang di gunakan dalam penelitian 

ini ialah menggunakan analisa deskriptif dengan satu perlakuan yaitu 

pengolahan tanah pola tepi pada lahan petani dengan masing-masing 

tiga kali pengulangan. 
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Gambar 3.2 Pengolahan Tanah Tipe Tepi yang Dilakukan dalam 

Penelitian 

 

 Tahapan pelaksanaan dari penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.3 berikut  
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1. Diagram Alir Keseluruhan 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Keseluruha 
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2. Diagram Alir Pengukuran PengolahanTanah 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram Alir Pengukuran PengolahanTanah 



 
 

52 
 

 

3. Diagram Alir Pengukuran Slip Roda 

 

 

 

Gambar 3.5. Diagram Alir Pengukuran Slip Roda 
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Diagram Alir Pengukuran Bahan Bakar 

 

 

 

 

     Gambar 3.6. Diagram Alir Pengukuran Bahan Bakar 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Spesifikasi Traktor John Deere dan Spesifikasi dari Disk 

Plow 

Dalam pembahasan berikut yaitu mengenai spesifikasi Traktor 

John Deere dengan menggunakan model 6100B, traktor in 

menggunakan tipe 4WD dengan ruang oprasi 4-post ROPS. Di Traktor 

ini menggunakan Roda Depan dan Belakang dengan ukuran 1720 mm 

tampak depan dan 1761 mm tampak belakang dengan ukuran roda 

depan 13.6-24 inc dan roda belakang 18.4-34 inc. Traktor tersebut 

menggunakan mesin dengan model 6068T dengan jenis In-line, Direct 

Injection,Air_cooled, dengan menggunakan 6-silinder Diesel yang 

bedaya 117 HP dan Rated kecepatan 2100 rpm, pada traktor tersebut 

menggunakan kopling jenis kering, logam daya disk, independen yang 

dioprasikan dengan cluth. Kapasitas bahan bakar dalam traktor John 

Deere ini yaitu 150 Liter, pada traktor tersebut menggunakan PTO ( 

Power Take Off ) dengan tipe control independen, tipe operasi 

menggunaan mekanis dioprerasikan, nilai kecepatan 540/1000 r/min, 

kecepatan mesin yang berhubungan dengan PTO 2100 r/min, Spline 

Dimensi ini menggunakan 6-gigi spline persegi panjang/ 21 gigi spline 

yang sampai dengan merancang persyaratan (standard). 
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Gambar 4.1 Traktor John Deere 6110B 

4.2. Spesifikasi Bajak Piring ( disk plow ) 

Pembahasan selanjutnya mengenai Bajak Piring ( disk plow ) 

dengan panjang badan bajak 260 cm tinggi badan 126 cm jarak antara 

disk depan dan tengah 97 cm tengah belakang 89 cm dan belakang 

dengan paling ujung yaitu 91 cm, bajak piring tersebut mempunyai 

lingkaran piringan yang berukuran 26 inc cekungan disk tersebut 

ukurannya 5,5 cm. 
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Gambar 4.2 Bajak Piring (disk plow) 

4.3. Kondisi dan Kandungan yang Terdapat Pada Tanah 

Pada lahan yang digunakan untuk penelitian tersebut dapat 

dilihat hasil dari deskripsi dan struktur kandungan tanah pada saat 

pengolahan itu dilakukan, dengan melakukan uji sample dengan 

kedalaman 10-30 cm dengan berbeda tempat yaitu bertempat di lahan 

Sumber Lumbu II di lahan M2 dan bertempat di Anggoboyo di lahan J13 

yang menghasilkan tekstur tanah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3.  Tekstur tanah pasir 

Tekstur tanah pasir di Lahan Sumberlumbu 

No Ukuran kedalam tanah  DMR (mm) 

1 Tanah kedalaman 10 -20 0.65 

2 Tanah kedalaman 30-40 0.94 

 

 

Tekstur tanah pasir di lahan Anggoboyo 

No Ukuran kedalaman tanah DMR (mm) 

1 Tanah Kedalaman 10-20 0,91 

2 Tanah kedalaman 30-40 0,86 

 

Pada kedalaman 10 – 20 cm dengan tekstur tanah pada lahan 

yang tedapat di daerah Sumberlumbu tersebut setelah di olah dengan 

menggunakan bajak piring (disk plow )  mengandung sedikit pasir di 

bandingkan dengan lahan yang terdapat di daerah Anggoboyo  yang 

sudah dioalah denngan menggunakan bajak piring (disk plow) 

mengandandung tekstur pasir yang banyak. Pada kedalaman 30 – 40 

cm pada tekstur tanah pada lahan yang terdapat di daerah 

Sumberlumbu tersebut yang sudah diolaunakan dengan menggunakan 

bajak piring (disk plow ) tekstur tanahnya banyak mengandung pasir 

dibandingkan dengan lahan yang terdapat di Anggoboyo yang sudah 

diolah dengan mengunakan bajak piring (disk plow ) tekstur tanahnya 

mengandung pasir yang sangat sedikit 
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4.4. Lebar Pengolahan Tanah   

Lebar instrumen pada traktor 260 cm sedangkan lebar rata-rata 

pengolahan tanah setelah pengoperasian dengan hasil yang masing-

masing lebar kerja efektif 160 cm dan lebar kerja teoritis 14 cm. 

Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

yaitu keterampilan operator yang harus menjalankan traktor dengan 

berjalan lurus, pengaruh dari dhaduk yang berkumpul yang dapat 

memperlambat traktor agar bisa berjalan dengan normal sehingga akan 

mudah untuk menjadi slip. Pada saat membajak tanah hasil potongan 

atau tanah hasil bajakan dengan menggunakan disk plough maka tanah 

akan terlempar kiri atau bisa terlempar kekanan jika traktor berjalan 

berbalikan arah dengan titik start jalan traktor. Operator harus menahan 

agar traktor tetap berjalan lurus. Untuk mengontrol agar jalannya traktor 

lurus, sesaat sebelum melakukan pembajakan, operator melihat satu titik 

lurus di depan. Pada saat akan mengontrol, operator dapat melihat 

kembali titik tadi apakah masih berada lurus di depan. Mengangkat 

implemen, apabila implemen menabrak halangan yang menimbulkan 

beban berat seperti batu besar, batang atau tanggul dari sisah tebu, dan 

dadhuk yang menumpuk pada lahan. 

Selanjutnya pengolahan tanah yang mengukur kedalaman pada 

masing-masing tanah olahan yang sudah di bajak dengan menggunakan 

traktor dengan masing berbeda kedalaman yang pertama dapat 

ditunjukan pada grafik pada Gambar 4.3 yaitu pada kerataan tanah 

pada kedalaman 20 cm dan 40 cm. 
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Gambar 4.3  Grafik Kerataan Tanah pada Kedalaman 20 cm dan 40 cm 

 

Gambar 4.4 Kerataan Tanah pada Kedalaman 20 cm 

 

 

Gambar 4.5 Kerataan Tanah pada Kedalaman 40 cm 
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 Setelah diukur lebar kerjanya, maka dilanjutkan dihitung 

kedalaman kerja pengolahan sehingga memperoleh kedalaman untuk 

pengolahan deskriptif sebesar 27 cm untuk kedalaman 20 cm dan untuk 

kedalaman 40 sebesar 34 cm. Kuipers dan Kowen hopn (1983) 

menyatakan, perbedaan lebar dan kedalaman tanah tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu keahlian 

operator pada saat menjalankan traktor agar tetap berjalan lurus, 

pengaruh hambatan yang ditimbulkan oleh sisa-sisa ampas dari tebu 

(dedak) sehingga pemutaran bajak piring terhambat. Operator harus 

menguasai teknik untuk mengemudi traktor agar traktor bisa berjalan 

dengan lurus, sesaat sebelum melakukan pembajakan, operator harus 

melihat satu titik lurus di depan dan pada saat akan mengontrol, 

operator juga dapat melihat kembali titik yang tadi apakah masih berada 

lurus di depan atau tidak lurus. 

4.5. Kapasitas Kerja 

Hasil pengolahan tanah dengan mengamati kapasitas kerja 

pengolahan tanah pada pola tepi dengan waktu jalan kecepatan A 

transmisi 2-3 adalah 76 jam/ha dengan waktu total selama 1,52 

jam,sedangkan dengan waktu belok kecepatan A transmisi 2-3 adalah 

51 jam/ha dengan waktu total selama 1,02 jam, dan dengan waktu jalan 

menggunakan kecepatan B transmisi 4-6 adalah 57.6 jam/ha dengan 

waktu total selama 1,34 jam dan dengan waktu belok yang 

menggunakan kecepatan B transmisi 4-6 adalah 44,6 jam/ha dengan 

menggunakan waktu total selama 1,73 jam 
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Tabel 4.4 Hasil perhitungan waktu pengolahan tanah 

waktu  

Kecepatan A Transmisi 
2 - 3 

2 3 

Jalan 0.99 jam 0.53 jam 

Belok 0.51 jam  0.51 jam  

Total 1.5 jam 1.04 jam 

 
 

Waktu 
Kecepatan B Transmisi 4 – 6 

4 5 6 

Jalan 0.57 jam 0.46 jam 0.49 jam 

Belok 0.53 jam 0,46 jam  0.53 jam 

Total 1.1 jam 0.92 jam 1.02 jam 

  

Tabel 4.5 Hasil kapasitas kerja 

waktu  
Kecepatan A Transmisi 2 - 3 

2 3 

Jalan 99 jam/ha  53 jam/ha 

Belok 51 jam/jam 51 jam/ha 

Total 150 jam/ha 1.02 jam/ha 

 

 

Waktu 
Kecepatan B Transmisi 4 – 6 

4 5 6 

Jalan 53 jam/ha 46 jam/ha 35 jam/ha 

Belok 57 jam/ha  46 jam/ha 49 jam/ha 

Total 110 jam/ha 92 jam/ha 84 jam/ha 
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 Hasil dari kapasitas kerja pengolahan pola tepi dengan 

menggunakan kecepatan 2-3 yang di bandingkan dengan kecepatan 4-6 

yang artinya waktu untuk menyelesaikan pengolahan lahan dengan pola 

tepi dengan kecepatan 4-6 dengan satuan ha lebih cepat dibandingkan 

dengan kecepatan 2-3 pada satuan luas yang sama. 

 Hal ini dikarenakan tingkat keterampilan operator, operator yang 

berpengalaman dan trampil akan menghasilkan kerja dan efisiensi yang 

lebih baik, selain itu dapat juga dipengaruhi oleh pola pengolahan yang 

berbeda dengan tekstur tanah yang sama menggunakan kecepatan 2-3 

dengan jumah belokan 2 kali begitu juga pada kecepatan 4-6 sehingga 

erat hubungannya dengan waktu hilang karena belokan selama 

pengolahan berlangsung. Selain itu, juga dipengaruhi oleh 

pengangkatan implemen saat terjadi belokan yang mengakibatkan 

pengaruh pada pengolahan tanah dan waktu pengolahan. Tentunya ini 

mempengaruhi waktu penyelesaian dalam satuan luas. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan (Suastawa dkk, 2000) yang menyatakan pola tanah 

erat hubungannya dengan waktu yang hilang karena belokan selama 

pengolahan tanah. Pola pengolahan harus dipilih dengan tujuan untuk 

memperkecil sebanyak mungkin pengangkatan alat karena pada waktu 

diangkat alat itu tidak bekerja, maka makin sering alat itu diangkat maka 

makin rendah pula efisiensi kerjanya.  

4.6. Efisiensi Lapang 

Hasil yang didapat dalam perhitungan efisiensi lapang untuk 

pengolahan tanah dengan pola deskritif adalah 3,5% dalam luasan 300 

m
2
 untuk waktu jalan, sedangkan efisiensi lapang dengan waktu belok 

adalah 7% dalam luasan 300 m
2
. Hasil perhitungan perbandingan 
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efisiensi lapang untuk pengolahan tanah dapat dilihat pada Table 4.6 

hingga Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Kapasitas Lapang efektif 

waktu  
Kecepatan gigi tranmisi 

2 3 

Jalan 0.020 ha/jam 0.020 ha/jam 

Belok 0.010 ha/jam 0.019 ha/jam 

Total 0.03 ha/jam 0.039 ha/jam 

  

Waktu 
Kecepatan gigi transmisi  

4 5 6 

Jalan 0.019 ha/jam 0.021 ha/jam 0.029 ha/jam 

Belok 0.018 ha/jam 0.014 ha/jam 0.020 ha/jam  

Total 0.037 ha/jam 0.038 ha/jam 0.049 ha/jam 

 

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Kapasitas Teoritis Lapang 

waktu  
Kecepatan gigi tranmisi 

2 3 

Jalan 2.48 ha/jam 2.48 ha/jam 

Belok 2.48 ha/jam 2.48 ha/jam 

Total 4.96 ha/jam 4.96 ha/jam 

  

Waktu 
Kecepatan gigi transmisi  

4 5 6 

Jalan 2.48 ha/jam 2.48 ha/jam 2.48 ha/jam 
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Belok 2.48 ha/jam 2.48 ha/jam 2.48 ha/jam 

Total  4.96 ha/jam 4.96 ha/jam 4.96 ha/jam 

 

 

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Efisiensi Lapang 

waktu  
Kecepatan gigi tanmisi 

2 3 

Jalan 7% 7,7% 

Belok 3.5% 7% 

Total 10.5 % 14.7% 

  

Waktu 
Kecepatan gigi transmisi  

4 5 6 

Jalan 6,6% 7,3% 10% 

Belok 6,3% 5% 7% 

Total 12.9% 12.3% 17% 

 

Hasil perhitungan perbandingan efisiensi lapang pengolahan 

tanah pola tepi dengan kecepatan B transmisi 4-6 lebih besar 

dibandingkan dengan kecepatan A transmisi 2-3 dengan ini efisiensi 

dengan pola tepi dengan kecepatan B transmisi 4-6 lebih baik jika 

dibandingkan dengan pengolahan dengan kecepatan A transmisi 2-3. 

Sebagai mana pendapat Yuswar (2004), semakin luas tanah yang 

diselesaikan dalam waktu yang semakin singkat, maka dikatakan bahwa 

pekerjaan mengolah tanah tersebut mempunyai efisiensi tanah yang 

tinggi. 
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 Efisiensi lapang tergantung dari kapasitas teoritis lapang dan 

kapasitas lapang aktual, karena efisensi merupakan perbandingan 

antara kapasitas lapang efektif dengan kapasitas lapang teoritis. Hasil 

yang didapat dari kapasitas lapang efektif untuk pengolahan tanah pola 

tepi dengan waktu jalan menggunakan kecepatan A transmisi 2-3 

sebesar 0.040 ha/jam sedangkan pada waktu belok dengan 

menggunakan kecepatan A transmisi 2-3 sebesar 0,029 ha/jam dan 

pada waktu jalan dengan menggunakan kecepatan B transmisi 4-6 

sebesar 0,069 ha/jam sedangkan dengan waktu belok dengan 

menggunakan kecepatan B transmisi 4-6 sebesar 0,025 ha/jam, lalu 

untuk hasil kapasitas teori lapang dengan menggunakan pola tepi pada 

waktu jalan maupun waktu belok dengan kecepatan A atu B dengan 

transmisi 2-6 sebesar 2,48 ha/jam. 

 Pada perlakuan ini dapat menghasilkan uji statistic yang sama 

sehingga perlakuan yang terbaik biasanya dipilih dari salah satu 

perlakuan dengan pertimbangan hal yang lainnya, perlakuan terbaik 

untuk efisiensi lapang yaitu untuk pola tepi dengan menggunakan 

kecepatan A (low) transmsi 2-3 sebesar 14.7% untuk waktu jalan dan 

kemudian untuk waktu belok sebesar 10.5 % kecepatan B transmisi 4-6 

sebesar 27% untuk waktu jalan dan untuk waktu belok sebesar 23%. 

 

4.7. Slip roda 

Berdasarkan pengolahan tanah yang dilakukan, dapat diperoleh 

hasil bahwa kapasitas slip yang terjadi pada percobaan dengan 

menggunakan traktor John Deere dengan menggunakan dua metode, 

yaitu menggunakan beban dan tanpa menggunakan beban, memiliki 

hasil yang berbeda dengan kondisi tanah yang berpasir. Data yang 
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terdapat pada dua metode tersebut yaitu metode pengolahan tanah 

tanpa menggunakan beban dapat di lihat hasilnya yaitu dengan putaran 

roda sebanyak 5 kali putaran roda dengan panjang lintasan 26m 40cm 

dengan waktu 23,73 detik yang menghasilkan slip sebesar 10.11%. Dan 

dengan menggunakan beban maka dapat di lihat hasilnya yaitu dengan 

putaran yang sama sebanyak 5 kali putaran roda dengan panjang 

lintasan 23m 30 cm dengan waktu 22,16 detik menghasilkan slip 

sebesar 5.00% 

 Menurut Sembiring dkk (1990), menyatakan bahwa slip roda 

dapat terjadi pada kondisi tanah yang kering ataupun basah dengan 

adanya beban traktor dan kondisi tanah itu sendiri. Selain itu, 

dipengaruhi oleh keadaan vegetasi yang dapat menghambat atau terjadi 

kemacetan pada laju traktor akibat bajak disk plow terhambat oleh 

semak-semak atau alang-alang yang terdapat pada lahan tersebut. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Suastawa dkk (2000) yang menjelaskan 

bahwa tentang beberapa hal yang mempengaruhi kapasitas kerja 

diantaranya yaitu keadaan vegetasi. 

 

4.8. Konsumsi Bahan Bakar 

Hasil konsumisi bahan bakar dengan luas lahan 300 m
2
 pada 

pengolahan pola tepi dengan menggunakan transmisi 2-3 sebesar 0,61 

liter sedangkan dengan menggunakan transmisi 4-6 sebesar 0,83 liter. 

Waktu yang dibutuhkan dalam pengolahan tanah seluas 300 m
2 

untuk 

pengolahan tanah tepi dengan menggunakan transmisi 2-3 adalah1,52 

jam sedangkan untuk pengolahan tepi dengan menggunakan transamisi 

4-6 adalah 1,34 jam. Data konsumsi bahan bakar ditampilkan dalam 

Tabel 4.9. 



 
 

67 
 

Tabel 4.9 Hasil Konsumsi Bahan Bakar 

waktu  
kecepatan  

2 3 

Jalan 31 L/ha 30 L/ha 

Belok 30 L/ha 26 L/ha 

Total 61 L/ha 56 L/ha 

   
Waktu 

Kecepatan gigi transmisi  

4 5 6 

Jalan 27.7 L/ha 29.2 L/ha 27.5 L/ha 

Belok 27.3 L/ha 28.5 L/ha 26.8 L/ha 

Total 55 L/ha 56.7 L/ha 54.3 L/ha 

 

Dari perhitungan konsumsi bahan bakar dengan menggunakan 

pola tepi dengan transmisi 2-3 menghasilkan sebesar 61 L/ha dan 

pengolahan tepi dengan menggunakan transmisi 4-6 menghasilkan 

sebesar 84.4 L/ha. Artinya pengolahan tanah dengan konsumsi bahan 

bakar yang paling efektif adalah pengolahan tanah pola tepi dengan 

menggunakan kecepatan transmisi rendah 2-3 daripada pola tepi 

dengan menggunakan kecepatan medium transmisi 4-6. 

Perbedaan hasil konsumsi bahan bakar ini dikarenakan oleh tipe 

pola pengolahan tanah dengan kecepatan yang berbeda, dari masing-

masing tipe pengolahan dengan kecepatan ini mempunyai pengaruh 

untuk konsumsi bahan bakar pada saat seperti belokan, pengereman, 

dan pada saat melepas kopling. Tentunya hal ini akan mempengaruhi 

konsumsi bahan bakar (solar) karena jumlah bahan bakar yang masuk 

kedalam silinder untuk menggerakkan traktor yang memiliki waktu 
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pengoperasian atau mesin yang beroprasi lebih lama, tentunya akan 

menggunakan bahan bakar (solar) lebih banyak. Lahan kering dalam 

pengolahan tanah dapat mempengaruhi volume pemakaian bahan bakar 

yang kecil dari pada lahan yang mempunyai kadar air tanah yang besar. 

Pada kasus konsumsi bahan bakar, perlakuan terbaik adalah 

perlakuan dengan konsumsi bahan bakar terkecil, karena perlakuan 

berbeda maka perlakuan terbaiknya yaitu pada perlakuan pengolahan 

tanah pola tepi dengan mengggunakan kecepatan A transmisi 2-3 

sebesar 29.3 L/ha. 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji implement bajak piring terhadap pengolahan tanahpada 

pola tepi dengan menggunakan kecepatan A dengan transmisi 2 

– 3 adalah 76 jam/ha dengan waktu total jalan selama 1,52 jam, 

sedangkan dengan waktu belok kecepatan A transmisi 2-3 

adalah 51 jam/ha dengan waktu total selama 1,02 jam, dan 

dengan waktu jalan menggunakan kecepatan B transmisi 4-6 

adalah 57.6 jam/ha dengan waktu total jalan selama 1,34 jam 

dan dengan waktu belok yang menggunakan kecepatan B 

transmisi 4-6 adalah 44,6 jam/ha dengan menggunakan waktu 

total selama 1,73 jam. 

 

2. Hasil kualitas  pengolahan tanah pada kedalaman 10 – 20 

dengan DMR 0,65 mm di lahan di sumberlumbu tersebut setelah 

di olah dengan bajak piring mengandung sedikit pasir dari pada 

di lahan anggoboyo pada kedalaman 10 – 20 dengan DMR 0,91 

mm pada tekstur tanah di lahan tersebut setelah di olah dengan 

menggunakan bajak piring mengandung banyak pasir dan pada 

kedalaman 30 – 40 dengan DMR 0,94 mm pada tekstur tanah di 

lahan yang berada di sumberlumbu yang sudah di olah dengan 

menggunakan bajak piring maka di dapatkan tekstur tanahnya 

mengandung banyak pasir dari pada di lahan yang terletak di 
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anggoboyo pada kedalaman 30 – 40 dengan DMR 0,86 mm 

pada tekstur tanah yang sudah di olah dengan menggunakan 

bajak piring di dapatkan tekstur tanahnya mengandung sedikit 

pasir. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat direkomendasikan adalah: 

1. Dengan menambah model pola pengolahan tanah yang 

baik dan diharapkan diperoleh pola pengolahan tanah yang 

terbaik dari beberapa pola yang ada. 

2. Untuk melakukan pengolahan lahan sekunder sebaiknya 

dilakukan dulu pembersihan lahan dari gulma, hal ini untuk 

memudahkan dalam pembajakan dengan bajak piring, 

karena akan mempengaruhi waktu kerja pada proses 

pengolahan tanah. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1.  Pengukuran Bajak Piring (disk plow) 

 

Panjang Disk Plow: 2m 60cm = 260cm 

Lingkar piringan disk plow: 26 cm 

Cekungan disk plow: 5,5 cm 

Leba rkerja aktual: 1m 60cm : 160cm 

Lebar kerja teoritis: 14 cm 

Kecepatan: 1500 rpm / 2,5 

Kemiringan disk plow horizontal: 80° 

Kapasitas ful tanki bahan bakar: 150 L ( dalam pemakaian: 12 Lt ) 

Diameter roda belakang: 13,6 - 24 

Diameter roda depan:18,4– 34 

 

Waktu tempuh dalam pengolahan dengan menggunakan gigi 

tranmisi 

Waktu 
Kecepatan A (low) 

tranmisi 2 

Kecepatan A (low) 

tranmisi 3 

Waktu 

Jalan 
59.30 detik 31.68 detik 

Waktu 

Belok 
30.49 detik 30.45 detik 
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Waktu 

Kecepatan B 

(medium) 

transmisi 4 

Kecepatan B 

(medium) 

transmisi 5 

Kecepatan B 

(medium) 

tranmisi 6 

Waktu 

Jalan 
36.61 detik 40.41 detik 29.40 detik 

Waktu 

Belok 
34.24 detik 27.39 detik 21.19 detik 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2M 60cm 

126 
cm 

97cm 89cm 91cm 
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Lampiran 2.  Perhitungan Kapasitas Kerja 

 

3. Kecepatan A Transmisi 2 

 Waktu Jalan : 

 Kapasitas Kerja =  aT a a aha =  . a.  ha = jam ha⁄  

 Waktu Belok : 

 Kapasitas Kerja =  aT a  a  aha = . a. ha = jam ha⁄  

 

4. Kecepatan A Transmisi 3  

 Waktu Jalan : 

 Kapasitas Kerja =  aT a  a  aha = .  a.  ha = jam ha⁄  

 Waktu Belok : 

 Kapasitas Kerja =  aT a  a  aha = .  a.  ha = jam ha⁄  

 

5. Total dari Kecepatan A Transmisi 2 dan 3: 

 Waktu Jalan : 

 KLE = aT a  a  aha = .  a.  ha =  jam/ha 

 Waktu Belok : 

 KLE = aT a  a  aha = .  a.  ha =   jam/ha 

6. Kecepatan B Transmisi 4 

 Waktu Jalan : 

 Kapasitas Kerja =  aT a  a  aha = .  a.  ha = Jam ha⁄  

 Waktu Belok : 

 Kapasitas Kerja =  aT a  a  aha = .  a.  ha = jam ha⁄  
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7. Kecepatan B Transmisi 5  

 Waktu Jalan : 

 Kapasitas Kerja =  aT a  a  Ta ah = .  a.  ha = jam ha⁄  

 Waktu Belok : 

 Kapasitas Kerja =  aT a  a  aha = .  a.  ha = jam ha⁄  

 

8. Kecepatan B Tranmisi 6  

 Waktu Jalan : 

 Kapasitas Kerja =  aT a a Ta ah = . a. ha = jam ha⁄  

 Waktu Belok  : Kapasitas Kerja =  WaktuTotal Luas Tanah = .  jam.  ha = Jam ha⁄  

 

 

Lampiran 3.  Perhitungan Kapasitas Kerja Efektif 

Rumus perhitungan dari lebar kerja aktual adalah sebagai berikut ini: =  

dimana:  = Lebar Kerja Aktual (ha/jam)      = Luas Hasil Pengolahan Total (ha)      = Waktu Kerja Total (jam) 
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a. Kecepatan A Transmisi 2 

 Waktu Jalan : 

 KLE =  k = .  ha.  a = . ha jam⁄  

 Waktu Belok : 

 KLE =  k = .  ha.  a = . ha jam⁄  

 

b. Kecepatan A Transmisi 3 

 Waktu Jalan : 

 KLE =  k = .  ha.  a = .  ha jam⁄  

 Waktu Putar : 

 KLE =   k = .  ha.  a =  .  ha jam⁄  

 

 

c. Kecepatan B Transmisi 4 

 Waktu Jalan : 

 KLE =  k = .  ℎ.  = .  ℎ ⁄  

 Waktu Putar : 

 KLE =  k = .  ha.  a = .  ha jam⁄  

 

d. Kecepatan B Transmisi 5 

 Waktu Jalan : 

 KLE =  k = .  ha.  a = . ha jam⁄  

 Waktu Belok : 
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 KLE =  k = .  ha.  a = . ha jam⁄  

e. Kecepatan B Transmisi 6 

 Waktu Jalan : 

 KLE =  k = .  ha.  a = . ha jam⁄  

 Waktu Belok : 

 KLE =  k = .  ha.  a = . ha jam⁄  

 

Lampiran 4.  Perhitungan Kapasitas Lapang Teoritis 

Hasil dari Kapasitas Lapang Teoritis adalah sebagai berikut : 

 = ,  �  

 

a. Kecepatan A Transmisi 2 

 Waktu Jalan : KLT = .  x . m detik x⁄  = . m detik = . ha jam⁄⁄  

 Waktu Belok : KLT = .  x . m detik x⁄  = . m detik = . ha jam⁄⁄  

 

b. Kecepatan A Transmisi 3 

 Waktu Jalan : 

 KLT = .  x . m detik x⁄  = . m detik = . ha jam⁄⁄  

 Waktu Belok : 

 KLT = .  x . m detik x⁄  = . m detik = . ha jam⁄⁄  
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c. Kecepatan B Transmisi 4 

 Waktu Jalan : 

 KLT = .  x . m detik x⁄  = . m detik = . ha jam⁄⁄  

 Waktu Belok : 

 KLT = .  x . m detik x⁄  = . m detik = . ha jam⁄⁄  

 

d. Kecepatan B Transmisi 5 

 Waktu Jalan : 

 KLT = .  x . m detik x⁄  = . m detik = . ha jam⁄⁄  

 Waktu Belok : 

 KLT = .  x . m detik x⁄  = . m detik = . ha jam⁄⁄  

  

e. Kecepatan B Transmisi 6 

 Waktu Jalan : 

 KLT = .  x . m detik x⁄  = . m detik = . ha jam⁄⁄  

 Waktu Belok : 

 KLT = .  x . m detik x⁄  = . m detik = . ha jam⁄⁄  

  

Lampiran 5.  Perhitungan Efisiensi Lapang 

Hasil dari perhitungan Efisiensi Lapang adalah sebagai berikut: 

 = � % 
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a. Kecepatan A Transmisi 2 

 Waktu Jalan : Ef =  KLEKLT = .  ha/jam.  ha jam⁄ = . % 

 Waktu Belok : 

 Ef =  ET = .  ha a⁄.  ha a⁄ = % 

b. Kecepatan A Transmisi 3 

 WaktuJalan : 

 Ef = ET = .  ha a⁄.  ha a⁄ = . % 

 Waktu Belok : 

 Ef =  ET = .  ha a⁄.  ha a⁄ = % 

c. Total dari kecepatan A transmisi 2-3 

 Waktu Jalan : 

 Ef = ET = .  ha/ a.  ha/ a = % 

 Waktu Belok : 

 Ef = ET = .  ha/ a.  ha/ a = % 

 

d. Kecepatan B Transmisi 4  

 Waktu Jalan : 

 Ef =  ET = .  ha a⁄.  ha a⁄ = . % 

 Waktu Belok : 

 = ET = .  ha a⁄.  ha a⁄ = . % 
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e. Kecepatan B Transmisi 5 

 Waktu Jalan : 

 Ef = ET = .  ha a⁄.  ha a⁄ = . % 

 Waktu Putar : 

 Ef = ET = .  ha a⁄.  ha a⁄ = % 

 

f. Kecepatan B Transmisi 6 

 Waktu Jalan : 

 Ef =  ET = .  ha a⁄.  ha a⁄ = % 

 Waktu Putar : 

 Ef =  ET = .  ha a⁄.  ha a⁄ = % 

 

Lampiran 6.  Perhitungan Slip Roda 

Dengan menggunakan tranmisi 1 dan kecepatan B (medium) 

dapat dianalisa dengan menggunakan dua cara yaitu dengan 

menggunakan beban dan tanpa menggunakan beban. 

Dengan tanpa menggunakan beban dapat di lihat hasilnya yaitu 

dengan putaran roda sebanyak 5 kali putaran roda dengan panjang 26m 

40cm dengan waktu 23.73 detik, dengan demikian maka akan di peroleh 

hasil dengan perhitungan sebagai berikutini : � =  � − ��  % 

� =  . − ..  % 

� = ..  % 
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� = .  % 

Dan dengan menggunakan beban maka dapat di lihat hasilnya yaitu 

dengan putaran yang sama sebanyak 5 kali putaran roda dengan 

panjang lintasan 23m 30cm dengan waktu 22.16 detik, dengan demikian 

maka akan di peroleh hasil dengan perhitungan sebagai berikutini : � = � − ��  % 

� =  . − ..  % 

� =  . .   % � = .  % 

 Maka dengan demikian hasil dari Slip roda pada traktor John 

deere tipe 6110B dengan 110Hp dalam keadaan tanpa menggunakan 

beban dapat di ketahui besaran Slipnya yaitu 10.11% dan dalam 

keadaan dengan menggunaka nbeban di ketahui besaran Slipnya yaitu 

5.00 % 

Lampiran 7.  Kapasitas Bahan Bakar 

 

a. Kecepatan  Atranmisi 2 

 Waktu jalan :  KBB = VBBT = .  L.  jam = .  L Jam⁄  

KBL = KBBKLE = ,  L/Jam.  ha/jam =  L/ha 

 Waktu Putar : KBB = VBBT = .  L.  jam = . L Jam⁄  
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KBL = KBBKLE = .  L/Jam.  ha/jam =  L/ha 

b. Kecepatan A transmisi 3 

 Waktu Jalan : KBB = VBBT = .  L.  Jam = . L Jam⁄  

 KBL = KBBKLE = .  L/Jam.  ha/jam = L ha⁄  

 Waktu Putar : KBB = VBBT = .  L.  Jam = . L Jam⁄  

 KBL = KBBKLE = .  L/jam.  ha/jam = L ha⁄  

 

c. Kecepatan B transmisi 4 

 Waktu Jalan : 

 KBB = BBT = .  .  a = . L Jam⁄  

 

 KBL = BBE = .  / a.  ha/ a = . L ha⁄  

 Waktu Putar : 

 KBB = BBT = .  .  a = . L Jam⁄  

 KBL = BBE = .  / a.  ha/ a = . L ha⁄  

 

d. Kecepatan B Transmisi 5 

 Waktu Jalan : 
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 KBB = BBT = .  .   a = ,  L/Jam 

 

 KBL = BBE = .  / a.  ha/ a = .  L/ha 

Lampiran 7.  (Lanjutan) 

 

 Waktu Belok : 

 KBB = BBT = ,  ,  a = .  L Jam⁄  

 KBL = BBE = ,  / a.  ha/ a = .  L ha⁄  

 

e. Kecepatan B Transmisi 6 

 Waktu Jalan : 

 KBB = BBT = .  .  a = ,  L/Jam 

 KBL = BBE = .  / a.  ha/ a = .  L/ha  
 

 Waktu Belok : 

 KBB = BBT = .  .  a =  . a  

 KBL = BBE = .  / a,  ha/ a = .   L/ha  
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Lampiran 8.  Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian 

 

 

Traktor John Deere tipe 6110B 

 

Bajak Piring (disk plow) 
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 Pengolahan Tanah dengan Kedalaman 40 

 

 

 Pengolahan Tanah Dengan Kedalaman 20 
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 Alat Untuk Mengukur Kerataan Tanah 
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Lampiran 9.  Spesifikasi Traktor JOHN DEERE TIPE 6110B 

 

Spesifikasi Traktor JOHN DEERE TIPE 6110B  

Model 6110B 

  

Tipe 4WD 

Ruang operasi dengan 4-post ROPS 

Wheelbase (mm) 2644 

Tampak Lebar (mm)   

 Tampak depan 1720 

 Tampak belakang 1716 

Min Tanah Perijinan   

Gandar depan/Belakang 

axle (min) 433/658 

Mesin   

 Model 6068T 

  Jenis 

In-line, Direct Injection, Air-cooled, 6-

silinder Diesel 

Nilai Daya (hp) / Rated 

Kecepatan (r/min) 
117/2100 

Bore x Stroke (mm) 106 x 127 

Kopling  Jenis kering, Logam Daya 

Disk,Independen dioperasikan Clutch 

Kapasitas Tangki 150 Liter 

Roda   

 Depan (inch) 13.6-24 
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 Belakang (inch) 18.4-34 

Kontrol Rem Mekanis dioperasikan,Rem Disk basah 

Pengemudi Steering hidrostatik 

PTO   

 Tipe Kontrol Independen 

 Tipe Oprasi Mekanis Dioprasikan  

 Nilai Kecepatan 

(r/min) 540/1000 

 Kecepatan Mesin 

Berhubungan 

(r/min) 2100 

 Spline Dimensi 6-gigi spline persegi panjang / 21 gigi 

spline yang sampai dengan merancang 

persyaratan (standar) 

Halangan 3- point hitch, kategori II yang hingga 

memerintah dari GB/ T1593,1-1996 

Kapasitas Hidup   

Pada 610 mm [kg] 3150 
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Lampiran 10.  Spesifikasi Bajak piring ( disk plow ) 

 

Spesifikasi Bajak Piring (disk plow) 

Panjang badan Disk Plow (cm) 260 

Tinggi Badan Disk Plow (cm) 126 

Jarak Antara Disk (cm) 

  Jarak Disk 1 -2 97 

 Jarak Disk 2-3 89 

 Jarak Disk 3-4 91 

Lingkar piringan disk plow (inch) 26 

Cekungan disk plough (cm) 5,5 

Jumlah Disk 5 
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Lampiran 11. Gambar AutoCad Implemen  Bajak Piring (Disk Plow) 
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